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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас‑
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо‑
ва, №157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5  
ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 
ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого (іn аbsentia) в 
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачені Но‑
віков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь 
Володимирович, 07.10.1966 р.н., останнє відоме місце прожи‑
вання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються 
до суду на 09.00 год. 04 жовтня 2019 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі у судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

В провадженні Костянтинівського міськрайонно‑
го суду Донецької області перебуває обвинуваль‑
ний акт по кримінальному провадженню, внесе‑
ному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 22016150000000026 від 28.04.2016 року відносно 
Єремєєва Петра Валерійовича у вчиненні криміналь‑
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 
КК України.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра 
Валерійовича в судове засідання на 03 жовтня 2019 
року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться у при‑
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

В провадженні Дружківського місько‑
го суду Донецької області, вул. Енгельса,  
№ 45, знаходиться кримінальне провадження  
№ 1‑кп/229/90/2019 відносно обвинувачено‑
го Шост Юрія Джимовича, 04 серпня 1981 року 
народження, за ст. 258‑3 ч. 1 КК України, заре‑
єстрованого за адресою: Донецька обл., м. До‑
нецьк, вул. Кочубея, буд. 60.

Суд викликає обвинуваченого Шост Юрія 
Джимовича для розгляду кримінального прова‑
дження на 03 жовтня 2019 року о 13:20, яке від‑
будеться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

В провадженні Дружківського місько‑
го суду Донецької області, вул. Енгельса, 
№45, знаходиться кримінальне провадження  
№ 1‑кп/229/107/2019 відносно обвинувачено‑
го Сверчкова Сергія Костянтиновича, 11 травня 
1986 року народження, за ст. 258‑3 ч. 1 КК Укра‑
їни, проживаючого за адресою: Донецька обл.,  
м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд. 14, кв. 66.

Суд викликає обвинуваченого Сверчкова Сер‑
гія Костянтиновича для розгляду кримінально‑
го провадження на 03 жовтня 2019 року о 13:00, 
яке відбудеться в залі № 4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинувачену Удовіну Ольгу Максимівну для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної 
Ольги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні зло‑
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові‑
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть‑
ся 02.10.2019 р. о 17.00 год. в приміщенні Свято‑
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово‑
го провадження. 

Суддя Оздоба М. О.

Святошинський районний суд міста Києва ви‑
кликає як обвинуваченого Бріцина Михайла Ми‑
хайловича для розгляду кримінального прова‑
дження з дозволом на здійснення спеціально‑
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за 
№ 22017011000000018 відносно Бріцина Михай‑
ла Михайловича, обвинуваченого у вчиненні злочи‑
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові‑
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть‑
ся 30.09.2019 о 12 год. 30 хв. в приміщенні Свято‑
шинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань 
№ 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Бандура І. С.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 00 хвилин 30 вересня 2019 року в приміщен‑
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31‑А, 
каб. № 601, обвинуваченого Хабарова Андрія Юрі‑
йовича, 18 лютого 1971 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 12016100100014310, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду‑
вань 10 листопада 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Києва ви‑
кликає як обвинувачену Соколову Ірину Олек‑
сандрівну для розгляду кримінального прова‑
дження з дозволом на здійснення спеціально‑
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000004015 відносно Соколової Ірини 
Олександрівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, 
що судове засідання відбудеться 30.09.2019 р. о 10 
год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районно‑
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян‑
ська, 142, зал судових засідань № 5. 

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватися за відсут‑
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово‑
го провадження.

Суддя Бандура І. С.

Банківський сектор знову зростає
ФІНАНСИ. 16 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 
опублікувало свій 26-й рейтинг надійності банківських депозитів на основі публічної інформації. 
До нього за підсумками другого кварталу 2019 року увійшли 59 із 64 банків, за якими агентство 
проводило моніторинг. Усі чотири банки за участі держави в капіталі перше півріччя 2019 року 
завершили з прибутком, найкращі результати, як і торік, має ПриватБанк

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна), 
для «Урядового кур’єра»

Стабільно високі позиції 
в рейтингу посідав При‑

ватБанк. За перше півріччя 
2019‑го він показав прибуток 
у сумі 18,289 млрд грн і чистий 
процентний дохід понад 9,825 
млрд грн. Ситуація в Ощадбан‑
ку й Укрексімбанку була тро‑
хи гіршою, проте жоден із цих 
державних банків не випав із 
групи з найвищою оцінкою на‑
дійності переважно завдяки 
підтримці свого акціонера — 
держави Україна.

Традиційно перше місце в 
рейтингу надійності банків‑
ських депозитів посів Райф‑
файзен Банк Аваль. За пер‑
ше півріччя 2019 року банк 
отримав 2,383 млрд грн чисто‑
го прибутку. На 01.07.2019 ро‑
ку частка NPL у його кредит‑
ному портфелі становила всьо‑
го 7,94%, що в рази менше від 
середньоринкового показника 
рівня NPL у кредитному порт‑
фелі банків.

Стабільно на третій позиції в 
рейтингу надійності ТАСКОМ‑
БАНК. Як і раніше, це єди‑

ний банк з українським капі‑
талом у ТОП‑3 фінустанов з 
найнадійнішим рівнем депо‑
зитів. За даними НБУ, за пер‑
ше півріччя 2019‑го ТАСКОМ‑
БАНК отримав прибуток роз‑
міром 123,276 млн грн, чис‑
тий процентний дохід становив  
652 млн грн, а чистий комісій‑
ний дохід — 218,38 млн грн. Та‑
кож станом на 01.07.2019 ро‑
ку ситуація з NPL‑активами у 
кредитному портфелі банку бу‑
ла значно кращою, ніж у серед‑
ньому в банківській системі: їх 
частка становила 15,51%.

Уже понад рік у десятку лі‑
дерів рейтингу входить Глобус 
Банк. За даними НБУ, в першо‑
му півріччі 2019‑го йому вдало‑
ся знизити частку NPL до 9,2% 
(нагадаємо, що на початок 2019 
року рівень NPL у кредитно‑
му портфелі банку становив 
10,46%). Чистий прибуток бан‑
ку за другий квартал 2019 ро‑
ку — 41,919 млн грн, а чистий 
процентний дохід — 60,598 млн 
грн.

Посилив свої позиції в рей‑
тингу Банк Альянс, посів‑
ши дев’яту сходинку в рейтин‑
гу. Темпи фінансового зростан‑
ня банку істотно вищі за інших 
у банківській системі: за даними 
НБУ, чисті активи сягнули рів‑

ня 2987,946 млн грн (+873,779 млн 
грн з початку року), дозволивши 
банку піднятися на 31‑шу пози‑
цію за вказаним показником (був 
38‑м на початок року). Прибу‑
ток у першому півріччі становив  
25,777 млн грн, а чистий процент‑
ний дохід — 75,510 млн грн. Банк 
забезпечив приріст власного ка‑
піталу на 6,43% з початку року, 
частка поганих кредитів у порт‑
фелі, як і раніше, вкрай низька 
— всього 2,16%.

Уже традиційно замикає 
ТОП‑10 банків з найнадійні‑
шим рівнем депозитів Форвард 
Банк. З огляду на спеціалізацію 
банку на кредитуванні фізич‑
них осіб рівень NPL агентство 
оцінило як прийнятний. За да‑
ними НБУ, чистий процентний 
дохід банку за перше півріччя 
2019 року становив 127,951 млн 
грн, а прибуток після оподатку‑
вання — 31,41 млн грн. За пер‑
ше півріччя 2019‑го Форвард 
Банк наростив власний капітал 
на 13,05%.

Банківська система України 
відновила зростання. Як і рані‑
ше, агентство очікує збільшен‑
ня масштабів роботи банків, 
зростання кредитування у 2019 
році і зменшення кількості бан‑
ківських банкрутств порівняно 
з іншими роками.

ТОП-17 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 10,0072
2 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,9767
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8410
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7792
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6920
6 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5232
7 ГЛОБУС rd.1 (pi) 9,2929
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1372
9 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 9,0073

10 ФОРВАРД rd.1 (pi) 9,0045
11 ІДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9118
12 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7117
13 ІНДУСТРІАЛБАНК rd.1 (pi) 8,7100
14 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2503
15 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0982
16 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8712
17 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6376

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт‑Рейтинг» (Україна) про на‑

дійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкла‑
дення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. 
Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які взято до 
уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі 
розбіжності даних НБУ із даними квартального звіту банку перевагу надавали квартальним звітам НБУ. По‑
рівнюючи результати рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 
рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, варто враховувати, що рейтинги розраховува‑
ли за методикою, до якої вносили зміни у лютому та травні 2017 року, також змінювався формат надання 
банками публічної інформації через Web‑сайт НБУ. Рейтинг розраховували за підсумками другого кварталу 
2019 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь‑які важливі фактори, які впливають на депозити 
банку аж до 9 вересня 2019 року, ці фактори враховували під час аналізу.

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Джамілова Айдера Шевкетовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судо‑
ве засідання, яке відбудеться 26 вересня 2019 року 
об 11:30 годині в приміщенні Оболонського район‑
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим‑
ошенка, 2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, що 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче судо‑
ве засідання, яке відбудеться 25 вересня 2019 року 
об 11:30 годині в приміщенні Оболонського район‑
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тим‑
ошенка, 2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КГІК України.

Суддя О. В. Жежера

Святошинський районний суд міста Києва викли‑
кає як обвинуваченого: КАШИРІНА АЛЛІКА ВІКТОРО‑
ВИЧА (к/п № 42015020420000194), у вчиненні кри‑
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, що під‑
готовче судове засідання відбудеться 30.09.2019 ро‑
ку о 10 год. 40 хв. в приміщенні Святошинського ра‑
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 23‑а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо‑
шення вважається належним повідомленням, а кри‑
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут‑
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо‑
вого провадження.

Суддя Л. Г. Косик

Оболонський районний суд м. Києва викликає об‑
винуваченого Авдєєва Максима Петровича, що об‑
винувачується у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідан‑
ня, яке відбудеться 25 вересня 2019 року об 11:00 
годині в приміщенні Оболонського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 
2‑Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче‑
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе‑
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра‑
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера


